PROFIELSCHETS PKN LEENS-MENSINGEWEER
In dit stuk vindt u een profielschets van PKN Leens-Mensingeweer. Sinds april 2020 zijn wij een
vacante gemeente. Deze profielschets kan worden gebruikt om (toekomstige) sollicitanten een
indruk te geven van onze gemeente.
1. Burgerlijke gemeente
PKN Leens-Mensingeweer is gevestigd in Leens. Leens ligt in noordwest Groningen en valt
onder de gemeente Het Hogeland. Gemeente Het Hogeland is op 1 januari 2019 ontstaan
door een samenvoeging van de voormalige gemeente Bedum, De Marne, Eemsmond en
Winsum.
2. Kerkelijke gemeente
De Protestantse gemeente Leens-Mensingeweer is onderdeel van de Protestantse Kerk in
Nederland. In 2008 zijn we ontstaan uit een fusie van de Gereformeerde kerken Hornhuizen,
Kloosterburen, Leens en Schouwerzijl-Eenrum en de Hervormde gemeenten Dijksterburen en
Leens c.a. Door de verschillende achtergronden zijn we een veelkleurige gemeente; maar het
geloof verbindt ons.
Op onze website https://leens-mensingeweer.protestantsekerk.net is veel informatie te
vinden, waaronder ons beleidsplan en de begrotingen van de kerk en diaconie.
We beschikken over drie kerken en een pastorie, te weten:
- Andreaskerk te Leens
Hier vinden 2 a 3 diensten per maand plaats. Instrument: Ypma orgel. Bij de kerk horen
een consistoriekamer, grote verenigingszaal, twee vergaderruimtes en een keuken.
- Michaelkerk te Mensingeweer
Hier vinden 2 diensten per maand plaats. Instrument: Arp Schnitger orgel.
- Petruskerk te Leens
Hier vinden 2 diensten per maand plaats. Instrument: Hinsz-orgel. Bij de kerk hoort een
vergaderruimte.
- Pastorie staat naast de Andreaskerk.
De diensten worden ingevuld door eigen en/of gastpredikanten.
Organisatie
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, ouderlingen kerkrentmeester en diakenen. De
grootte is 21 kerkenraadsleden. Het moderamen bestaat uit de voorzitter, scriba, iemand
namens de diaconie, iemand namens de kerkrentmeesters en de predikant. Zowel het
moderamen als de kerkenraad vergaderen 1x per maand.
Het college van kerkrentmeesters en de diaconie vergaderen daarnaast ook 1x per
maand.
3. Eredienst
De orde van dienst wordt wekelijks op onze website en in onze app “Chrch” geplaatst.
Tijdens de dienst is er wekelijks kindernevendienst en 1x per maand is er jeugdkerk in de
bijgebouwen. Verder is er kinderoppas voor kinderen tot 4 jaar. Zowel de kinderen van de
kindernevendienst als de jongeren van de jeugdkerk en de kinderen van de oppas komen aan
het eind van de dienst in de kerk, om zo samen de zegen te ontvangen.
In coronatijd zijn voor de Andreaskerk camera’s aangeschaft om de online diensten beter
vorm te kunnen geven en uit te zenden via kerkomroep.nl.
4. Pastoraat

Onze gemeente bestaat uit 542 leden. De leeftijdsopbouw is als volgt: 0 – 24 jaar: 19%, 25 –
44 jaar: 12%, 45 – 64 jaar: 28% en 65 – 89 jaar: 41%. Het aantal belijdende leden is 291 en
het aantal doopleden 201.
Onze gemeente is opgedeeld in vier wijken. Aan elke wijk is een ouderling, diaken,
kerkrentmeester en meestal 2 of 3 wijkcontactpersonen gekoppeld. De wijkouderlingen en
wijkcontactpersonen bezoeken, net als de predikant, gemeenteleden. Door de grootte van
de wijken zijn we de laatste jaren steeds meer opgeschoven naar “pastoraat op afroep”.
Eén keer per jaar wordt er een wijkavond gehouden. Deze avond wordt verzorgd door de
ouderlingen i.s.m. de predikant.
5. Vorming en toerusting
Diaconaat:
De diaconie is algemeen maatschappelijk betrokken. Uiteraard zijn binnenlands en
werelddiaconaat speerpunten. Op dit moment organiseert de diaconie het project “Geef een
drachtige geit”. Samen met de diaconie van de GKv organiseert ze inzamelingen voor de
voedselbank en 4x per jaar “schuif aan tafel”. Met name alleenstaande ouderen eten dan
samen met elkaar. Ter verhoging van de levendigheid en de saamhorigheid is overigens
iedereen welkom, ook gezinnen met jonge kinderen.
Catechese:
Elke zondag is er kindernevendienst voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De leiding wordt
verzorgd door gemeenteleden.
De catechese voor 12 t/m17 jaar wordt gegeven in de vorm van jeugdkerk. Dit vindt 1x per
maand plaats. De leiding is in handen van een gemeentelid.
Jeugdwerk:
Voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool en voor kinderen van 12 t/m 16 jaar
wordt er tweewekelijks club gegeven. Dit is ook voor niet-kerkelijke kinderen. Hier kan de
jeugd elkaar ontmoeten. Spel en maatschappelijke onderwerpen komen hier aan de orde.
Kringwerk:
Tot voor kort waren er diverse gesprekgroepen, te weten: gemeente groeigroep, filmkring,
gespreksgroep De Schriften. We zijn op dit moment zoekend naar geschikt aanbod.
Sinds twee jaar organiseren we samen met de GKv een vijftal gespreksavonden per seizoen.
Oecumene:
We zijn vertegenwoordigd in het Oecumenisch Samenwerkingsverband Kloosterburen.
Aswoensdag nodigt de Katholieke Parochie Kloosterburen/Wehe-den Hoorn ons uit om de
dienst bij te wonen.
Kerkopbouw / missionair werk:
We proberen zichtbaar te zijn in onze dorpen. Dit doen we door openluchtdiensten te
organiseren in Leens en Mensingeweer en door een afsluitende dienst te houden i.s.m. de
GKv aan het eind van de feestweek in Leens. Verder is er i.s.m. de GKv op Pinkstermaandag
een dienst bij landgoed Verhildersum en een kerstnachtdienst in de Petruskerk.
Met Hemelvaart organiseren wij samen met PKN Ulrum een dienst. Bij toerbeurt wordt deze
dienst in Ulrum dan wel in Leens gehouden.
Daarnaast is de afgelopen jaren een aantal keren een uitvoering geweest van een musical,
waar ook mensen van buiten onze gemeente aan meededen.
Het moderamen en het dagelijks bestuur van de GKv vergaderen 2x per jaar.
Communicatie:
Ons kerkblad heet “Paperclip” en verschijnt 11x per maand. Tot 1 juli 2021 maakte we
gebruik van de Chrchapp. Daarmee zijn we gestopt. In plaats daarvan wordt nu vanaf die
datum een wekelijkse nieuwsbrief per mail aan de gemeenteleden verstuurd. Verder hebben
we een website en zijn we te vinden op Facebook.
6. Organisatie en beleid
Ons beleidsplan kunt u vinden op onze website.

Het college van kerkrentmeesters geeft inhoud aan onderhoud van de gebouwen en verhuur
van de gebouwen aan derden.

